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Dades generals   

▪ Descripció: Generalitats de l’estudi anatòmic. Anatomia de l’aparell locomotor i sistema nerviós 
perifèric. Anatomia dels aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor.  

▪ Crèdits ECTS: 9 Bàsica 
▪ Idioma principal de les classes: Català / Castellà 
▪ S'utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura: Gens (0%) 
▪ S'utilitzen documents en llengua anglesa:  Competència Bàsica (10%) 
▪ Durada: Anual 
▪ Curs: 1r 
▪ Professorat:  Núria Besalduch Canes, Míriam Ejarque, Irene Mutlló, Jordi Castellano i Tània Perales.  

 

Competències 

 
Competències específiques: 
 
A1 Definir l'anatomia i fisiologia humanes, destacar les relacions dinàmiques entre l'estructura i la funció, 
especialment de l'aparell locomotor i els sistemes nerviosos i cardio-respiratori. 
 

 

Resultats d’aprenentatge 

 
1. Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del 

cos humà. 
2. Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de cadascuna 

de les parts del cos humà. 
3. Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell 

locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi. 
4. Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb especial 

atenció al sistema venós i limfàtic. 
5. Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor. 
6. Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que 

constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial 
interès en els aparells circulatori i respiratori. 

7. Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats. 
 
 

Continguts 

 

1- Anatomia Humana 
 
1.1- Generalitats: Nomenclatura anatòmica, posició anatòmica de referència. Plans anatòmics, eixos, 
termes de relació i comparació. Generalitats de Teixit ossi, muscular, sistema vascular i sistema nerviós. 
Introducció a l’aparell locomotor: tipus d’ossos, tipus de músculs, lligaments, tendons i tipus 
d’articulacions. 
 
1.2- Tronc i tòrax 
-Osteologia del tronc i tòrax 

ANATOMIA I 
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-Articulacions del crani amb la columna, de la columna vertebral. Articulacions de les costelles. 
-Estudi del músculs: tòrax, prevertebrals i laterals del coll, regió hioïdal. canals vertebrals, nuca, 
abdomen i Diafragma. 
-Estudi vascular-nerviós del tronc. Vascularització i innervació 
-Anatomia de superfície. 
 
1.3- Extremitat Superior: 
-Osteologia de l’extremitat superior. 
-Articulacions de l’extremitat superior (de proximal a distal) Art. Esternoclavicular, acromioclavicular, 
escapulohumeral, del colze i radiocubital distal,  articulacions del canell, mà i dits. 
-Estudi dels Músculs; cintura escapular, braç, avantbraç i mà. 
-Estudi d’altres elements i estructures, Aponeurosis, envans intermusculars, lligaments, sinovials i 
correderes. 
-Estudi vascular-nerviós de l’extremitat superior, Vascularització i innervació de l’extremitat superior. 
-Plexe braquial: constitució i branques terminals. Territoris de distribució sensitiva. 
-Anatomia de superfície.  
 
1.4-  Extremitat Inferior: 
-Osteologia de l’extremitat inferior. 
-Articulacions de l’extremitat inferior (de proximal a distal) Articulació sacroilíaca, Articulació del maluc, 
articulació del genoll, Articulacions del turmell i del peu. 
- Estudi del músculs de l’extremitat inferior; cintura pelviana, cuixa, cama i peu.  
-Estudi d’altres elements i estructures: Aponeurosis de l’extremitat inferior. Envans intermusculars. 
Lligaments anulars del tars. Sinovials. 
-Estudi vascular-nerviós de l’extremitat superior; Vascularització de l’extremitat inferior i Innervació de 
l’extremitat inferior i Territoris de distribució sensitiva. 
-Anatomia de superfície. 
 
1.5- Cap: 
-Osteologia del crani. 
-Articulacions cranials i Articulació temporomandibular. 
-Estudi dels músculs mastegadors i de la mímica. 
 
1.6- Esplacnologia: 
1.6.1 Aparell digestiu:  
Estudi anatòmic: Cavitat bucal, Glàndules salivals. Faringe i Esòfag. Tiroide, paratiroides i timus. 
Estómac. Duodè. Pàncrees. Melsa. Fetge, sistema porta i vies biliars. Còlon. Peritoneu. Recte. Perineu. 
Estructures que contribueixen a la continència anal. Vascularització de l’aparell digestiu. 
 
1.6.2 Sistema Genitourinari: 
-Ronyó. Glàndules suprarenals. Pelvis renal. Urèter. Bufeta urinària. 
-Aparell genital masculí i femení. Sòl pèlvic. 
 
1.6.3 Sistema Cardiocirculatori: 
Cor: morfologia i relacions. Pericardi. Cavitats. Vàlvules. Sistema de conducció cardíaca. 
Vascularització del cor. Grans vasos, Sistema venós profund. Sistema cava. Sistema àziga. Sistema 
limfàtic. 
 
1.6.4 Sistema respiratori:  
Laringe. Tràquea. Bronquis. Estructura pulmonar. Pleures. Mediastí. Mecànica respiratòria. 
 
PRÀCTIQUES  
-ANATOMIA 
Anatomia palpatòria. Reconeixement de les estructures òssies i músculs estudiats. 
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Activitats 

Tipus d'activitat 
Hores amb 
professor 

Hores sense 
professor 

Total 

Classes magistrals 50 80 130 

Seminaris 6 3 9 

Classes Pràctiques Anatomia 30 10 40 

Prova d’avaluació  4 42 46 

Total 90 135 225 

Tipus d'activitat 

Activitats introductòries 

Classes magistrals 

Classes Pràctiques Anatomia 

 

Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat 
de l’alumnat. 

 

Avaluació i qualificació 

Activitat 
d’avaluació 

Competència Descripció de l'activitat % 

AA1  
anatomia 
teòric 1 

A1 
Examen tipus test de respostes múltiples (generalitats, 
extremitat superior, extremitat inferior i tronc). 
Avaluació continuada gener.  

35% 

100% 

AA2 
 anatomia 

teòric 2 
A1 

Examen tipus test de respostes múltiples (Cap, 
esplacnologia). Avaluació continuada juny.  

20% 

AA3 
anatomia 
teòric 3 

A1 
Examen escrit, tipus resposta curta, (ORIGEN/ 
INSERCIÓ/ACCIÓ músculs). Examen eliminatori*. 
Avaluació continuada gener.  

10% 

AA4 
anatomia 
pràctic 1 

A1 
Examen pràctic per parelles, reconeixement 
d’estructures òssies i musculars. Avaluació continuada 
gener. 

35% 

Activitats d'avaluació 

 
Examen escrit, tipus resposta curta, (ORIGEN/ INSERCIÓ/ACCIÓ músculs). Examen eliminatori* Examen 
en el que s’ha de treure una nota igual o superior a 5 per poder presentar-se a l’examen pràctic. 
Si la nota és inferior a 5, s’haurà de presentar a l’avaluació final a juny (igual condicions que al gener, 
examen eliminatori + examen pràctic per parelles). Qui hagi aprovat l’examen teòric de palpatòria i no el 
pràctic, a l’avaluació final de juny només s’ha de presentar a l’examen pràctic. 

 

 Qualificació 

AVALUACIÓ CONTÍNUA: (Gener i Juny) 

- L’assistència a classes pràctiques és obligatòria, és imprescindible haver assistit al 80% de les sessions 
pràctiques* per acollir-se a aquesta modalitat.  

Es realitzarà un Examen escrit, tipus resposta curta, (ORIGEN/ INSERCIÓ/ACCIÓ músculs). Examen 
eliminatori* Examen en el que s’ha de treure una nota igual o superior a 5 per poder presentar-se a 
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l’examen pràctic. Si la nota és inferior a 5, no es pot presentar a l’examen pràctic, i haurà de presentar-se 
d’aquesta part a l’avaluació final. Qui hagi aprovat l’examen teòric de palpatòria i no el pràctic, a 
l’avaluació final de juny només s’ha de presentar a l’examen pràctic. 

- Cal aprovar cada una de les parts amb una nota igual a 5 o superior per poder fer mitjana i així aprovar 
l’assignatura en aquesta modalitat. 

- Contingut teòric i avaluació, examen tipus test (4 opcions, una correcta i en cada error descompta 0.33 
del total de preguntes)(especificat al pla de treball de l’assignatura) 

- Examen pràctic, oral i en parelles (especificat al pla de treball de l’assignatura) 

* es necessari presentar justificant si no s’assisteix a classe, en cas de no fer-ho no es podrà seguir 
l’avaluació contínua, s’haurà d’examinar en l’avaluació final (juny) del contingut pràctic de l’assignatura. 
En cas de superar el 20% d’absència, tot i ser justificada, no es podrà acollir tampoc a la modalitat 
d’avaluació contínua i s’haurà d’avaluar en l’avaluació final.  

 

AVALUACIÓ FINAL: (Juny) 

- L'alumnat que no ha assistit al 80% de les sessions pràctiques, o hagi faltat sense justificar a classes 
pràctiques ha de fer l'examen d’avaluació final de la part pràctica al juny. 

- L'alumnat que no hagi superat l’examen escrit eliminatori, ha de fer l'examen d’avaluació final de la part 
pràctica al juny. 

- L'alumnat que no hagi superat l’examen pràctic per parelles ha de fer l'examen d’avaluació final de la 
part pràctica al juny. 

- L'alumnat que no hagi superat alguna de les parts de la part de teoria (AA1, AA2), només s'haurà de 
presentar a les parts suspeses i també s’hauran d’aprovar per separat.  

- L’Avaluació Final es realitzarà al juny, setmana avaluacions FINALS.  

-El contingut teòric de l’avaluació final (mateix tipus examen que en l’avaluació contínua), es segueix el 
mateix criteri que en l’avaluació contínua Cal aprovar cada una de les parts amb una nota igual a 5 o 
superior per poder fer mitjana i d'aquesta manera aprovar l'assignatura en aquesta modalitat.  

AA3: Examen escrit, tipus resposta curta, (ORIGEN/ INSERCIÓ/ACCIÓ músculs). Examen eliminatori* 
Examen en el que s’ha de treure una nota igual o superior a 5 per poder presentar-se a l’examen pràctic. 
Si la nota és inferior a 5, s’haurà de presentar a l’avaluació final a juny. 

La nota final es calcularà si hi ha les 4 parts aprovades AA1*0.35 + AA2*0.2 + AA3*0.1 + AA4*0.35 

 

Criteris específics de la nota No Presentat: 

Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació 
continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única. 
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Assignatures recomanades 

▪ Anatomia II 

▪ Patologia Mèdica 

▪ Patologia Quirúrgica 

▪ Biomecànica clínica 

▪ Radiologia 


